
 

 

 25/08/20

 أولياء أمور طالب املدرسة املحترمون 

ة وبعد،             تحي 

راس ي   املوضوع:                       
       إفتتاح العام الد 
                 21-2020 

ا بالسنة االخيرة  الئم مدرسة أهل وطالب             واجهنا مع 
 
عة والتي أجبرتنا أن نتأقلم ون

 
يات وتغييرات غير متوق     تحد 

 
                             

 
                         

ة للواقع مع سوف تفتتح ومع هذا ف .وهذا الواقع لم ينته بعد انتشار فيروس "الكورونا"                                أنفسنا كهيئة تدريسي 

الثاء املوافق 
 
راس ي  يوم الث

            املدرسة أبوابها للعام الد 
 
              

د بتعليمات وزارة املعارف وإرشادات 1.9.20                          قي                                                     ، وذلك وفق الت 

ة للعام ال ح  راس ي                        وزارة الص 
       د 
 في زمن الكورونا. 21-2020  

طة بشروط وقوانين هدفها الحفاظ على عودة الطالب ملقاعد   ة، ولكنها منو  ة أمر في غاية األهمي                                                                              الدراسي 

ة والحفاظ على   على الطالب الحضور بكمامة واقية واإللتزام بالنظافة الشخصي 
 
                                                                       سالمتهم، فكما ذكرنا سابقا
 
                        

ي بشكل يومي.                                                                                  تباعد مترين بين الطالب وزميله، باإلضافة الى التوقيع على التصريح الطب 

عليمي  في املدرسة: ربوي  الت 
 
ط الت

 
                           املخط

 
     

 
     

عد، حيث ثالثة  م عن ب 
 
عل عليم من البيت بما في ذلك الت  عليم باملدرسة والت  دمج بين نموذج الت  عليم سيكون م                      الت 
 
                                                                                    

ام مون عن بعد من البيت. وسيتم   على األقل      أي 
 
عليم في املدرسة ويومين آخرين سيتعل                             في األسبوع سوف يتم  الت 
 
                                                        

نة من تقسي ة كل مجموعة مكو  ا ،وذلك وفق  19-18                                                                   م كل صف متواجد في املدرسة إلى مجموعتين تعليمي                   طالب 

ة. ح                         إرشادات وزارة الص 

م عن 
 
عل ى لكل طالب املشاركة في الت  ى يتسن  مة لكل صف حت 

 
نظ عليم وفق برنامج مرن ونظام ساعات م  دار الت       ي 

 
                                                

 
                                              

عد وفي املدرسة.                  ب 

 

 

 



 

 

ّاملواد التعليمّية  ّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ: 

 أصدرت توجيهات 
 
ة للسنة الحالية وايضا ت الوزارة تقليص املواد التعليمي                 بناء  على الوضع القائم فقد قرر 
 
                                                                                   

 .سيتم بها إختيار املواضيع حسب العناقيد املعروفة والتي بالنسبة إلمتحانات البجاريت

ل( ة اإلختيار للطالب بشكل مفص                                              )سيتم شرح عملي 

ان(:                       قوانين املقصف  املدرس ي  
 
ك     )الد 
 
        

جمهر أمام املقصف  منع الت  ب؛ لذلك ي 
 

ال
 
عد املسافة بين الط ة يجب الحفاظ على ب  ح                                    حسب إرشادات وزارة الص 
 

 
 
                                                            

سمح فقط بوقوف كل طالبين أمام نافذة املقصف.                                                وي 

بنا األعز اء، وسنستمر  كطاقم تربوي  في تع
 

                                        نعمل كمدرسة كل ما في وسعنا للحفاظ على أمان وسالمة طال
 

زيز                                                    

بنا قدر اإلمكان
 

فس ي  لطال عم الن  ة والد  خصي 
 

              املناعة الش
 

                           
 

 مستمرون برفع شعار امل           
 
                     وايضا
 
هل شاركة والتعاون بين األ      

 هذه الفترة.ببنجاح وسالمة  ا                   واملدرسة لنمر  سوي  

 مليئة بالصحة. سنة مباركة ناجحة ومثمرةولطالبنا م ى لك      نتمن  

 

 مع االحترام،                                                                                                             

 املدرسة وطاقمهاإدارة                                                                                  

 
 

 


